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Περιγραφή 

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό και καθαριστικό υγρό για σκληρές και μαλακές επιφάνειες. Η απολυμαντική του 
δράση οφείλεται στην παρουσία του τεταρτοταγούς άλατος του αμμωνίου.  
 
Ενδείκνυται για χρήση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γηροκομεία, μεταφορικά μέσα, δημόσιους 
χώρους, σχολεία, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, γυμναστήρια, ταπητοκαθαριστήρια κ.α. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις σκληρές και μαλακές επιφάνειες, ακόμη και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα. 
Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής: επιφάνειες κουζίνας (πάγκοι, αντικείμενα κοπής τροφίμων, σκεύη, νεροχύτες 
κ.α.), επιφάνειες μπάνιου (τουαλέτα, νιπτήρες κ.α.), έπιπλα (τραπέζια, καναπέδες, καρέκλες κ.α.), κουρτίνες, 
ταπετσαρίες, πόμολα και χειρολαβές, καμπίνα και κλιματιστικό αυτοκινήτων, κλιματιστικά, ρούχα, χαλιά, 
καθίσματα μεταφορικών μέσων, κάδοι απορριμμάτων. 

 

Οδηγίες Χρήσης-Δοσολογία 

Το Largo Antibac 370 εμφανίζει άριστη βιοκτόνο δράση ενάντια σε βακτήρια και ιούς με περίβλημα κατόπιν 
παραμονής στις επιφάνειες για 5 λεπτά, ενάντια σε ζύμες κατόπιν παραμονής για 15 λεπτά. 
Απολυμαντική δράση:  
Εφαρμόζεται σε αραίωση 1:100 v/v (10mL/Lt διαλύματος) σε σκληρές και μαλακές επιφάνειες, με σφουγγάρι, 
ψεκασμό ή εκνέφωση. 
Αφήστε το προϊόν να δράσει 5-15 λεπτά και σκουπίστε όπου χρειάζεται. 
Καθαριστική δράση: 
Εφαρμόζεται σε αραίωση, ως εξής: 
Σε σκληρές επιφάνειες 1-3:100 v/v (10-30 mL/Lt διαλύματος)  
Σε δάπεδα 0,5 - 1:100 v/v (25-50 mL/5Lt διαλύματος)  
Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε όπου χρειάζεται. 
 
Σε κάθε εφαρμογή, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και τα μέτρα προστασίας που λάβατε από τη Rolco 
Christeyns. 

 Τεχνικό Φυλλάδιο Largo Antibac 370- Αναθεώρηση 26/05/2020 

Antibac 370
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Το προϊόν διαθέτει αποτελεσματική δράση κατά των κοροναϊών όπως ο SARS-Cov-2 (CoVid-19), τεκμηριωμένη 
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
δοκιμών EN 14476:2013 + A2:2019. 

Απολυμαντική δράση 

Το Largo Antibac 370 εμφανίζει απολυμαντική δράση ενάντια σε: 
• Βακτήρια όπως Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli 

(παραμονή 5 λεπτά) 
• Ιούς όπως Κορωναϊοί, HIV, Hepatitis B, C,D, Influenza, Herpesviridae (παραμονή 5 λεπτά) 
• Ζύμες όπως Candida albicans (παραμονή 15-30 λεπτά) 
• Μύκητες όπως Aspergillus brasiliensis (παραμονή 15-30 λεπτά) 



Antibac 370 
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ΣΕΛΙΔΑ 2 

Φυσικοχημικά στοιχεία 

Τεχνικό Φυλλάδιο Largo Antibac 370- Αναθεώρηση 26/05/2020 

Διαθέσιμες συσκευασίες 

To Largo Antibac 370 διατίθεται σε κιβώτιο 4x5 Lt.   

Σύνθεση Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές 
ουσίες, Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό νάτριο, Απολυμαντικά 

Εμφάνιση Υποκίτρινο διαυγές υγρό           

pH 11,00±0,50 (25οC)  

Πυκνότητα 1,040 g/mL (20οC) 

Ασφάλεια 

Ποτέ μην αναμειγνύετε το Largo Antibac 370 με άλλα προϊόντα. Συμβουλευτείτε το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για αναλυτικές τοξικολογικές πληροφορίες και συστάσεις 
ασφαλούς χειρισμού. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης προς αποφυγή κινδύνων για 
ανθρώπους και περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.   

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση.   

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά 
τη χρήση. 

Αποθήκευση 

Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την 
αποθήκευση σε χώρους με υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, πηγές ανάφλεξης ή στην ύπαιθρο. 
Φυλάσσετε τα ανοιγμένα δοχεία σε όρθια θέση για αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής.   


